
Vážení přátelé, občané, vážení rodáci. 
Vítám Vás jménem obce Mladý Smolivec v malé vesničce, kterou všichni dobře znáte, v obci 
Budislavice. Scházíme se dnes, abychom společně oslavili hezký den, 750 let založení Budislavic.  
Sraz rodáků je o to krásnější že se sejdou lidé mladí, starší a hlavně lidé, kteří se zde narodili, 
vyrůstali, chodili do místní školy, prováděli různé rošťárny, chodili společně k zábavám. Vzpomínáme 
na první rande, první pusu, tajné lásky, to jsou zážitky nejhezčí, které máme všichni v paměti. Je 
velice příjemné, potkat na návsi kamaráda, souseda, přítele, kterého jsme 10, 20, i více let neviděli. 
Dnes nastal den, kdy se nám tato přání splní,zásluhou místního SDH. Nebylo jednoduché toto setkání 
uskutečnit, stálo to hodně starostí, úsilí, ale výsledek je velmi příjemný díky hasičům této malé obce a 
ostatním občanům. 
Málokterá obec se může pochlubit tím, že má nebo měla ve vsi školu, kostel, hřbitov, kulturní činnost 
na dobré úrovni, ale i dobré lidi, kteří z této obce pochází. Smutné je dnes to, že naše sloučená obec 
měla v padesátých letech 4 základní školy, v letošním roce byla uzavřena poslední škola v Dožicích 
pro nedostatek žáků. Nejvíce lidí bydlelo v Budislavicích v roce 189O, t.j. 4O1 obyv., v roce 1956 již byl 
úbytek skoro 2/3 a dnes zde žije 6O obyv. trvale bydlících. Vesnice se vylidňují, mladí se stěhují do 
města, mají jedno dvě děcka. Naše ročníky pocházely ze 3 až 6 dětí, starší ročníky až z 9 dětí. Přehled 
čísel a historické záznamy si můžete přečíst v brožuře, kterou obdržíte nebo si zakoupíte v místním 
hostinci, která byla vydaná k tomuto výročí. Je zajímavé, že v obci pomíjí pojmenování chalup, které z 
dřívější doby známe. Mizí jména u Tupých, Emanů, Adámků , Brejšků, Cihlářů, Ševců, Majerů, 
Samohýlů atp.  
Dnes ve 14 hod. máte možnost navštívit náš krásný kostel sv. Jiljí ze 13. století, kde se uskuteční mše 
svatá, kterou bude sloužit pan vikář z Březnice. Škoda jen, že tato dominanta obce dnes chátrá, církev 
nemá zájem o její celkovou opravu. Obec Mladý Smolivec společně s odborem kultury a památkáři, 
řeší tento problém. Církev nereaguje ani na dopisy OÚ, aby tato památka byla zachována.  
Celé odpoledne budete mít možnost pohovořit si se starými známými, poslechnout si hudbu, vidět 
kulturní vystoupení žáčků z MŠ Starý Smolivec, žáků ZŠ Kasejovice, mažoretek z Nepomuka. 
Ochutnejte připravené pohoštění v místním hostinci, včetně dobrého piva, též obdržíte malou 
věcnou pozornost, na počest oslav srazu rodáků. Pozornost věnujte vitríně ve výčepu a diplomům na 
stěnách, to vše svědčí o dobrém zázemí našich hasičů, fotbalistů, karbaníků a milých hostů. V sále si 
budete moci prohlédnout staré fotografie, zápisy ze starých kronik, historii Budislavic a dát si zahrát 
sólo. Jistě rádi si zavzpomínáte na své učitele, pro nás stále v paměti pan řídící Veselý, pro Vás starší 
pan uč. Šedivý a Šprysl.  
Vážení přítomní, milí přátelé, děkuji Vám všem za velikou účast. Děkuji, že jste nezklamali pořadatele 
a přeji hezké odpoledne, dobrou zábavu a ještě jednou Vás vítám u nás v rodné vísce Budislavice. 
Pevně věřím, že zde nejste naposledy a do Budislavic zase rádi zavítáte. Večer pokračuje zábava, k 
tanci bude hrát známá kapela Rybáři Blatná. 
Ať žijí Budislaváci, at žijí dobří lidé. 
Děkuji za pozornost. 
 


